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فقد �رشعت حكومة يو ثني
�سني اجلديدة يف �إ�صالحات �سيا�سية واقت�صادية غري م�سبوقة تعيد يف
الوقت احلايل دمج ميامنار يف املجتمع العاملي وتعطي دفعة للتنمية
االقت�صادية بها.
�إال �أن متهيد الطريق لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل مليامنار �سيتطلب �أن
يكون ل�صانعي ال�سيا�سات فيها عزم حا�سم على احلفاظ على زخم
الإ�صالحات وترجمته �إىل مكا�سب ملمو�سة ل�شعب ميامنار .وميكن �أن
ت�ساعد البلدان الأخرى ميامنار على اال�ستفادة من جتربتها بتقدمي
م�ساعدة فنية و�إمنائية مطلوبة ب�شكل كبري.

التقدم ببطء نحو الإ�صالح

اتخذت ميامنار �سل�سلة من اخلطوات باجتاه حتقيق امل�صاحلة ال�سيا�سية
و�إر�ساء الدميقراطية .وتت�ضمن الإ�صالحات ال�سيا�سية التي قامت بها
منذ مار�س � 2011إطالق �رساح ال�سجناء ال�سيا�سيني وتخفيف الرقابة
على و�سائط الإعالم ،و�سن قانون جديد للعمل ي�سمح بت�أ�سي�س نقابات
عمالية ،و�إبرام عدة اتفاقات ب�ش�أن وقف �إطالق النار مع الأقليات
العرقية .ومن الدالئل الأو�ضح على هذه العملية ال�سيا�سية �أ�شهر ع�ضوة
جديدة يف الربملان ،زعيمة املعار�ضة اون �سان �سو ت�شي ،التي كانت
قيد الإقامة اجلربية حتى �أواخر عام .2011
و�أدت هذه اخلطوات �إىل حفز رد �إيجابي من املجتمع الدويل.
فعقب االنتخابات الفرعية التي �أجريت يف �إبريل و�أتاحت لل�سيدة �سو
ت�شي وحزب الرابطة الوطنية من �أجل الدميقراطية الذي تر�أ�سه دخول
الربملان ،وافقت الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي وكندا
و�أ�سرتاليا على تعليق معظم اجلزاءات االقت�صادية التي كانت تفر�ضها
على ميامنار ،و�إن كانت الأ�سواق الأمريكية ال تزال مغلقة �أمام �صادرات
ميامنار.
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وتتمتع ميامنار برثوات من املوارد الطبيعية ت�شمل الغاز الطبيعي
والأحجار الكرمية واملعادن ومنتجات الغابات ،ومتلك قوة عاملة
�شابة .ونظرا لع�ضوية ميامنار يف رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا (�آ�سيان)،
ورئا�ستها لهذه الرابطة يف عام  2014وفق ما هو مقرر ،وقربها من
الهند وال�صني ،ميثل البلد ج�رسا ا�سرتاتيجيا يف واحدة من �أكرث املناطق
ديناميكية يف العامل.
ومع �أجواء االنفتاح ال�سيا�سي اجلديدة� ،أ�صبحت فنادق يانغون
م�شغولة بالفعل من قبل رجال �أعمال �أجانب يتق�صون �إمكانيات
ريادة امل�شاريع .وميكن التعرف عليهم فورا — يجتمعون يف ردهات
الفنادق ويرحتلون يف خمتلف �أجزاء املدينة يف زي ينم عن هويتهم،
متحدين قيظ ميامنار .و�أعلن عدد كبري من ال�رشكات الأجنبية الكبرية،
مبا يف ذلك كوكاكوال و�شيفرون وجرنال �إلكرتيك ،خططا لال�ستثمار يف
ميامنار.
وت�شيع �أجواء التفا�ؤل بالنمو االقت�صادي وحت�سن م�ستويات
املعي�شة ،ولكن التغري امللمو�س الذي حتقق على �أر�ض الواقع حتى الآن
ال يعدو �أن يكون حمدودا .فانقطاع التيار الكهربائي ال يزال يحدث
بانتظام ،لي�س فقط يف املركز التجاري يانغون ،حيث ينت�رش ا�ستخدام
املولدات الكهربائية على نطاق وا�سع ،و�إمنا �أي�ضا يف العا�صمة اجلديدة
ناي بي تاو ،بالرغم من وجود �سد كهرومائي بالقرب منها .وال تزال
�أحوال الطرق �سيئة واخلدمات املالية بدائية وم�ستويات املعي�شة من
�أدنى امل�ستويات يف املنطقة .وي�شري غياب املهارات لدى الأجيال الأكرب
�سنا �إىل ت�آكل ر�أ�س املال الب�رشي ب�سبب �سوء ال�سيا�سات التعليمية على
مدى العقود القليلة املا�ضية .وال تزال ال�رصاعات الطائفية والعرقية
ت�شتعل يف بع�ض املناطق ،ب�شكل ي�ؤكد على املخاطر التي تواجهها
عملية الإ�صالح.
وعلى الرغم من هذه التحديات ،بد�أت احلكومة اجلديدة �سل�سلة من
الإ�صالحات االقت�صادية .وعملة ميامنار ،الكيات ،مربوطة ر�سميا ب�سعر
�رصف منخف�ض ب�صورة ا�صطناعية منذ عام  .1977و�أدى هذا ال�سعر
امل�صطنع� ،إىل جانب القيود املفرو�ضة على املدفوعات والتحويالت
الدولية� ،إىل منو �رسيع لأ�سواق العملة غري الر�سمية التي ُيتداول فيها

�أ�شخا�ص على �أر�ض �رصح �شويداغون يف ميامنار.
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النقد الأجنبي ب�أ�سعار �رصف خمتلفة ،كما �أدى �إىل تثبيط التجارة
واال�ستثمار .وتتمثل اخلطة الراهنة يف �إ�صالح نظام �سعر ال�رصف
لتي�سري التفاعل مع العامل اخلارجي .وا�ستعا�ض البنك املركزي يف �أول
�إبريل عن �سعر ال�رصف الر�سمي الثابت ب�سعر �رصف قائم على �أ�سا�س
ال�سوق ،مما قربه من �أ�سعار ال�سوق غري الر�سمية امل�ستخدمة على نطاق
وا�سع.
وال يزال من ال�رضوري بذل جهود �أخرى لتوحيد جميع الأ�سعار
ال�سوقية غري الر�سمية ،ب�إلغاء �أوال ما تبقى من قيود على املدفوعات
والتحويالت الدولية .وتعكف احلكومة يف الوقت الراهن على �إعداد
الإطار القانوين والبنية التحتية ال�سوقية الالزمة لإجناز هذه اخلطوة
املهمة بحلول عام  ،2013من �أجل الرتحيب بالدورة ال�سابعة والع�رشين
ملباريات جنوب �آ�سيا يف ميامنار ب�سوق حديثة للنقد الأجنبي.
وناق�ش الربملان يف فرباير ميزانية احلكومة اجلديدة ،يف خطوة
�أوىل غري م�سبوقة باجتاه �شفافية املالية العامة .وتهدف امليزانية �إىل
م�ضاعفة الإنفاق على ال�صحة والتعليم مقارنة بالعام ال�سابق ،بدعم من
ت�سجل الآن ب�سعر ال�رصف ال�سوقي.
�إيرادات الغاز الأعلى ،التي �أ�صبحت َّ
�إال �أن حت�سني ر�أ�س املال الب�رشي �سي�ستلزم جهودا مت�صلة على مدى
�أعوام كثرية.
و�إدراكا لهذه التحديات ،تقوم احلكومة يف الوقت الراهن ب�إعداد
خطة اقت�صادية وطنية خلف�ض عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون دون خط
الفقر من ( %26مثلما ورد يف م�سح وطني �أجرى م�ؤخرا) �إىل  %16بحلول
عام  .2015ومن املقرر �سن قانون جديد لال�ستثمار الأجنبي يتيح
للم�ستثمرين الأجانب ا�ستئجار الأرا�ضي و�إن�شاء �رشكات بدون �رشكاء
حمليني .و�سيوفر هذا القانون حوافز �رضيبية لت�شجيع نقل التكنولوجيا
وا�ستحداث الوظائف من خالل اال�ستثمار الأجنبي املبا�رش ،الذي يظل
منخف�ضا يف الوقت الراهن مقارنة بالبلدان املجاورة مليامنار والذي
يت�ضمن �إمكانات كبرية للنمو .ويعتزم �إن�شاء ثالث مناطق اقت�صادية
خا�صة ،مع �شق طرق عالية اجلودة وبناء موانئ لل�سفن العمالقة وتوفري
الكهرباء وعنا�رص �أخرى من البنى التحتية الالزمة جلذب اال�ستثمار
الت�صدير.
الأجنبي �إىل ال�صناعات التحويلية اخلفيفة املوجهة نحو
Karasulu, 7/23/2012
ويتوقع �أن ت�ؤدي الإ�صالحات يف جمال الأرا�ضي �إىل متليك �أرا�ض
للمزارعني للم�ساعدة على رفع الإنتاجية الزراعية.

م�ستقبل واعد

حت�سنت االفاق االقت�صادية للبلد نتيجة لهذه اجلهود .و َيتوقع �صندوق
النقد الدويل �أن يزيد منو �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي �إىل %6.25

ÒÑc ìÉàØfG

’ äGOÉ°üàb’ÉH áfQÉ≤e ⁄É©dG á«≤H ΩÉeCG É«Ñ°ùf É≤∏¨æe QÉ‰É«e OÉ°üàbG ∫Gõj
iôNC’G ájƒ«°SB’G
)(2011 ,»∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG øe % ,…QÉéàdG ìÉàØf’G

…’
h’ öS
á«W ájQ
¡G ƒ
á«Ñ ô≤Áó ªL
©°û dG
d
ÉjOG
ƒÑª
c
É«d
ƒ¨æ
É«æ e
«Z
Iój GƒHÉ
ó÷ H
G
ΩÉf
«â
«a

¨æH

OÓ

∫ÉÑ

Éµf

¢ûj

QÉ‰

É«e

«f

180
160
140
120
100
80
60
40
20
ôØ°U

.‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U AGÈN äGôjó≤Jh ;ájô£o≤dG äÉ£∏°ùdG :QOÉ°üŸG
™∏°ùdG äGOQGhh äÉeóÿGh ™∏°ùdG äGQOÉ°U ´ƒª› ƒg …QÉéàdG ìÉàØf’G :áXƒë∏e
.»∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG øe ájƒÄe áÑ°ùæc áeóÿGh

يف ال�سنة املالية  ،2013/2012مقابل متو�سط  %5تقريبا يف ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية .ويتوقع �أن يرتاجع الت�ضخم �إىل نحو  ،%6ليقل بكثري
عن م�ستوى اخلانتني الذي �شهده البلد يف العقد املا�ضي .ويعزى ذلك
بالدرجة الأوىل �إىل ارتفاع �سعر الكيات م�ؤخرا يف الأ�سواق املوازية
امل�ستخدمة على نطاق وا�سع و�إىل طبع كميات �أقل من النقود لتمويل
النفقات احلكومية .و ُيتوقع �أن تتحقق زيادة كبرية يف احتياطيات البلد
من الغاز و�أن تتعزز �إيرادات ال�صادرات اعتبارا من عام  2013نتيجة
الكت�شاف حقلي الغاز اجلديدين �شوي وزوتيكا يف �أواخر الألفينات.
ومع ذلك ،ال يزال اقت�صاد ميامنار يعتمد بدرجة كبرية على الزراعة
والطاقة ويظل منغلقا ن�سبيا �أمام بقية العامل (راجع الر�سم البياين).
وتوجد �رضورة �إىل تنويع هذه القاعدة االقت�صادية لتو�سيع املنافع
املتحققة من االندماج العاملي واحلد من املخاطر التي ميكن �أن
تهدد اال�ستقرار االقت�صادي الكلي .وعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ي�ؤدي
االعتماد على �صادرات املوارد الطبيعية �إىل جعل االقت�صاد عر�ضة �أكرب

ت�صعد ميامنار من عقود من العزلة عن
بقية العامل.
ملخاطر تقلبات �أ�سعار ال�سلع الأولية .ويف الوقت نف�سه ،ميكن �أن ت�ؤدي
التدفقات الكبرية الداخلة يف قطاع املوارد �إىل احلفاظ على ارتفاع
�سعر العملة ،مما ي�رض بالقدرة التناف�سية املحدودة لل�صادرات الأخرى.
وميكن �إدارة جزء من هذه املخاطر بانتهاج �سيا�سات اقت�صادية كلية
منا�سبة — وميكن على �سبيل املثال �أن يفيد و�ضع �إطار للمالية العامة
يدخر الإيرادات غري املتوقعة عند ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأولية وي�ستخدم
هذه املدخرات يف �أوقات ال�شدة عند انخفا�ض الأ�سعار يف احلد من
دورات الك�ساد واالنتعا�ش.
وحتى يت�سنى حتقيق منو قابل لال�ستمرار وعري�ض القاعدة ،يف
قطاعات تتجاوز الزراعة والطاقة ،يتعني تهيئة مناخ �أف�ضل للعمل
التجاري يف القطاع اخلا�ص املحلي .ومن �ش�أن احلد من الإجراءات
البريوقراطية ،وانتهاج �سيا�سات �أكرث ات�ساقا و�شفافية تهدف �إىل
خف�ض التكاليف املرتفعة ملزاولة العمل التجاري يف ميامنار ،وحت�سني
البنية التحتية مثل الكهرباء والطرق وخطوط ال�سكك احلديدية واملوانئ
وتكنولوجيا املعلومات ،م�ساعدة القطاع اخلا�ص املحلي على التناف�س
والنمو.
وثمة دور كبري ميكن �أن ي�ضطلع به النظام املايل لتي�سري هذه العملية
وذلك بتح�سني �إتاحة التمويل ملاليني املواطنني يف ميامنار الذين مل
ميلكوا قط ح�سابا م�رصفيا .وقد ا ُّتخذت بع�ض اخلطوات منذ عام 2010
لتحرير النظام امل�رصيف ،ولكن مع �إتاحة االئتمان لالقت�صاد مب�ستوى
 %8.5من �إجمايل الناجت املحلي — وهو من �أدنى امل�ستويات يف
املنطقة — يكون املجال مفتوحا �أمام تعجيل جهود حتديث النظام
امل�رصيف .و�سيكون من ال�رضوري موا�صلة حترير القواعد التنظيمية
املتعلقة بتو�سعات الفروع ،وال�سماح للبنوك بتحديد �أ�سعار الفائدة
اخلا�صة بها على الودائع والقرو�ض وتقدمي منتجات مالية ملالءمة
احتياجات اقت�صاد �آخذ يف النمو ،وحتديث نظام املدفوعات .وينبغي
�أن تتواكب هذه اخلطوات مع تعزيز الرقابة والتنظيم للحفاظ على
اال�ستقرار املايل .ومتثل اخلطط الرامية �إىل ال�سماح ب�إقامة م�شاريع
م�شرتكة مع بنوك �أجنبية خطوة واحدة يف االجتاه ال�صحيح ،ومن
�ش�أنها �أن ت�ساعد على �إعداد القطاع املايل لالندماج املايل يف رابطة
�آ�سيان يف عام .2015
وال يزال �أمام ميامنار �شوط طويل حتى تندمج بالكامل مع بقية
العامل ويجني مواطنوها ثمار ذلك االندماج ،لكنها بد�أت الرحلة نحو
م�ستقبل �أكرث �إ�رشاقا.
مريال كارا�سولو نائبة رئي�س ق�سم و�سيغيه دودزين اقت�صادي �أول،
وكالهما يف �إدارة �آ�سيا واملحيط الهادي يف �صندوق النقد الدويل.
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